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Katılımcı bilgileri ve DigitUS çalışmasına katılmak için izin beyanı

2. Rıza beyanı

Ebeveynler / Veliler
- Okulda Kalacak KopyaBen

(blok harflerle kişinin veya vasinin Velinin adı)
DigitUS projesi ve deneyin seyri hakkında yazılı olarak bilgilendirildim. Ki şisel
verilerimin ve çocuğumun verilerinin toplanması ve işlenmesine gönüllü olarak izin
veyorum. Yeterince bilgilendirildim ve soru sorma f ırsatım oldu. Veri koruma yasası
uyarınca rızanın iptalinin sonuçları hakkında bilgilendirildim.Yazılı bilgi ve onay
aldım. Eğer bu planlı çalışma hakkında sorularım olsaydı, test yönetimi tarafından
tam olarak ve ve tatmin edici bir cevap verilirdi.
Açıklanan verilerin toplanması ve işlenmesini kabul ediyorum. Verilerin
kaydedilmesi ve toplanması, çocuğumun adını belirtmeden oluşturulmuş bir kart ile
DigitUS projesinde kullanılacaktır. Çocuğumun kişisel bilgilerine dayanarak, kişisel
veriler depolanmadan tek yönlü şifrelenmiş bir kart oluşturulur. Çocuğuma bir bilgi
formu verilecektir, bu bilgilerle birlikte DSGVO kapsam ında cayma hakkımı
kullanabilirim. Çocuğumun verileri katılımcı bilgilerinde açıklanan son tarihlere göre
anonim hale gelecektir. Bu, toplanan verilerle çocu ğum arasında kimsenin bir
bağlantı kuramayacağı anlamına gelir.
Çocuğum veya benim için herhangi bir dezavantaj olmaksızın, istedi ğim zaman
verilerin saklanması veya kaydedilmesi için verdiğim izni iptal edebilirim. Anonim
leştirmedikçe çocuğum ve benimle ilgili tüm verilerin silinmesini her zaman
isteyebilirim. Çocuğumun tamamen anonim olan anket verilerinin araştırma
amacıyla yeniden kullanılabileceğini kabul ediyorum. Bu amaçla, veri bir Internet
veritabanı üzerinden herkese açık hale getirilebilir.
Karar vermek için bolca zamanım vardı. Çocu ğum yukarıdaki çalışmaya katılmaya
hazır.
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Çalışmaya katılımın gönüllü olduğunu ve çocuğumun herhangi bir zamanda sebep
belirtmek zorunda olmaksızın katılımı sonlandırabilece ğini biliyorum. Bunun
herhangi bir olumsuz sonucu yoktur.
Araştırmayla ilgili bilgilerinin bir kopyasını ve onay beyanının bir kopyasını aldım.
Katılımcı bilgileri bu onay bildiriminin bir parçasıdır.

Yer ve zaman

Yasal vasinin imzası

yasal vasi adı

İmzalanan onay beyanı okul tarafından orada kalmak üzere toplanır. Bir yıl sonra,
onay beyanınız okul yönetimi tarafından yok edilecektir.

